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Aanwezig:
Bart, Danny, Isabella, Lincy, Linda, Vanessa.

Afwezig:
Rebecca.

Datum:
29-09-2022

Taakverdeling MR:
We zetten een nieuwe taakverdeling binnen de MR vast.

Taakverdeling:
Isabella - voorzitter
Danny - verslag en website
Lincy - zichtbaarheid MR
Linda - mail beheer
Vanessa - zichtbaarheid MR

Er komt een inschrijflijst voor ouders met stukken van de MR. Linda zal deze stukken dan
doorsturen naar ouders op de lijst. Rebecca is de komende tijd niet inzetbaar. De vervanging
van Rebecca gaat overlegd worden binnen de bovenbouw. Isabella neemt dit op zich.

Wanneer er calamiteiten zijn zal dit gedeeld worden met de voorzitter met de MR.

We bespreken de rol van de MR.

Bart spreekt zijn verwachtingen uit over de MR en wat de MR van Bart kan verwachten.

Rondvraag:
Linda heeft vragen ontvangen van een ouder.
Linda:

- Vraag over de evaluatie van de MR naar ouders.
- Vraag over de sociaal-emotionele ontwikkeling van de bovenbouw.
- Vraag over schoolreisje.
- Vraag over PLG Ouderbetrokkenheid.

We zijn in dialoog geweest over de gestelde vragen. Er worden verdere stappen gezet door
Bart en de MR.



Nieuws uit de school
Onderbouw:
De onderbouw is op schoolreis geweest. Er is een collega’s met zwangerschapsverlof. Door
interne schuivingen kon dit opgelost worden.

Middenbouw:
De middenbouw is op schoolreis geweest. De schoolreis is erg geslaagd. Binnen de bouw is
er meer rust en structuur. We hebben samen met de leerlingen hier afspraken over gemaakt.
MR-Leden laten weten hier graag een bericht over te ontvangen in Kwieb. Binnen de bouw
hebben we meer afwisseling binnen de domeinen. DIt heeft de middenbouw geleerd vanuit
vorig jaar. Groep 4 krijgt wereldoriëntatie en Engels op groep 5 niveau.

Bovenbouw:
De bovenbouw is ook op schoolreis geweest. Ook dit was erg geslaagd. De bovenbouw zet
in op rust en regelmaat. Ze stimuleren hier de werkhouding en het sociale gedrag binnen de
bouw. Dit is een punt ook vanuit vorig jaar. De bovenbouw geeft aan eerder interventies te
plegen en ouders te contacteren bij grensoverschrijdend gedrag. De bovenbouw geeft aan
dat groep 6 soepel is ingestroomd. Er is te merken dat de we allemaal met de neuzen
dezelfde kant op staan en dat de zeven gewoonten steeds meer tot uiting komen.

Nieuws uit de OWG
Er wordt gesproken over de toekomst van het schoolreisje. De vrijwillige ouderbijdrage is
verhoogd. De prijzen voor bussen gaan flink omhoog, waardoor dit bijna niet meer te
financieren valt. Er wordt opmerking gemaakt over de werkwijze van de OWG.

Corona
De overheid wilt van de persconferenties af. De overheid gaat met sectorplannen werken, dit
is ook vastgesteld voor het onderwijs. Bart maakt duidelijk wat dit betekent voor De
Windwijzer.

Vanessa:
- Wat wordt er gedaan met gezinnen die ondersteuning nodig hebben?

- Dat zullen we blijven faciliteren.

Link naar het plan van aanpak Covid-19.
De MR stemt in met dit document.

Ondersteuningsprofiel
De scholen in de Noordkop zijn verbonden aan het samenwerkingsverband Kop van
Noord-Holland. In Den Helder zijn gezinnen die meer ondersteuning nodig hebben, ten
opzichte van de rest van de Noordkop.

De overheid wilt dat scholen een ondersteuningsprofiel wordt samengesteld.

https://drive.google.com/file/d/1Amsxa1DO8STJb4qPVm0D3xJbvD9CQiav/view?usp=sharing


Het ondersteuningsprofiel is een wettelijke verplichting.

We zijn in dialoog gegaan over het document van het ondersteuningsprofiel.
De MR stemt in met dit document.

Afsluiting
Volgende bijeenkomst bespreken we de onderwijskwaliteit en ontwikkeling.
Er wordt geëindigd met een opmerking over de verkeersveiligheid rondom de school. Van de
gemeente mogen de pionnen niet meer. De Boa’s zijn ook niet zichtbaar, deze zijn één keer
langs geweest.

Een wens om een oudergroep op te zetten met betrekking tot verkeersveiligheid. De contact
met de wijkagent is goed. De energie van De Windwijzer voor verkeersveiligheid is
voldoende. Er moeten andere maatregelen genomen worden aan de andere kant van het
plein.

We sluiten de vergadering af.


